
 ประเภทของวารสารและ
เอกสาร

1. วารสารฉบับพิมพ  แบงเปน
วารสารภาษาตางประเทศประมาณ 350 ชื่อ และ

วารสารภาษาไทยประมาณ  105  ชื่อ
2. วารสารอิเล็กทรอนิกส  ทีส่ามารถอาน Full

Text ไดมีดังนี้
        MD Consult มวีารสารดานการแพทยประมาณ
90 ชื่อ
        ProQuest Medical Library มวีารสารดานการ
แพทยประมาณ 580 ชื่อ
        ScienceDirect มีวารสารดานการแพทย
ประมาณ 600 ชื่อ
        SpringerLink มวีารสารดานการแพทยประมาณ
150 ชื่อ

 E-journal by title คอืวารสารที่หองสมุดฯ บอก
รับฉบับพิมพ และสามารถคนในลักษณะ Full Text ของ
E-journal ได  1 User ซึ่งตองใช Username/Password
ปจจบุันมีประมาณ  60 ชื่อ

3. เอกสาร ไดแก จุลสาร เอกสารรายงาน
การศึกษาดูงาน และ Reprint ประมาณ  1,000  เรื่อง

 บริการของหนวยวารสาร
และเอกสาร

1. บริการยืม-คืนวารสารฉบับปลีก อนุญาตใหยืมได
นาน 3 วัน จํ านวนฉบับตามระเบียบการยืมที่หองสมุดฯ

      ก ําหนดไว โดยยืม–คืน ที่เคานเตอรบริการชั้น 2
      ของหองสมุด และตองใชบัตรสมาชิกหองสมุดยืมดวย
2. การยืม-คืนเอกสารและจุลสาร  ตดิตอยืมที่หอง
     วารสาร ในวันเวลาราชการเทานั้น
3. บริการชวยการคนควา หองวารสารมีเจาหนาที่ของ

หนว ใหความชวยเหลือผูใชเฉพาะในเวลาราช
การเ
เพยีง
ติดต
ที่เคา

4. บริก
ถาย

          จนั

           เส
             

 การจัดเก็บวารสารและ
เอกสาร

            หองสมุดฯ จัดเก็บวารสารตามประเภท ดังนี้
  วารสารฉบับใหมลาสุด  จดัแสดงไวบริเวณชั้น 2

ดานตรงขามเคานเตอรยืม–คืน
  วารสารฉบับปปจจุบัน จดัเก็บไวที่หองวารสาร

    บริเวณชั้น 3
  วารสารฉบับปยอนหลัง จัดเก็บดังนี้
ภาษาตางประเทศ รายชื่อ A-P จดัเก็บไวตอจาก

   วารสารฉบับปจจุบัน  รายชื่อ Q-Z จดัเก็บไวที่ชั้น 3 อาคาร
ยที่จะคอย

ทานั้น
อยาง
อบรร
นเตอ
ารถา
สํ าเนา
ทร – 
      
      
าร – 

         
 สวนบริการลวงเวลาจะเปนบริการใหอาน
เดียว หากมีปญหาในการใชวารสารกรุณา
ณารักษหรือเจาหนาที่ในหองอินเทอรเน็ต หรือ
รยืม–คืน ของหองสมุดฯ แทน
ยสํ าเนาเอกสาร  หองวารสารมีบริการ
เอกสารตามเวลาดังนี้
ศุกร        08.30–12.00 น.
              13.00–16.30 น.
              17.00–19.30 น.
อาทิตย   10.00–12.00 น.
              13.00–16.00 น.

    เดมิ สํ าหรับวารสารบางชื่อที่หอสมุดกลางบอกรับให
    จดัเกบ็ไวเฉพาะฉบับปปจจุบันและยอนหลังอีก 5 ป
    เทานั้น ฉบับเกากวา 5 ปขึ้นไปอยูที่หอสมุดกลาง
       ภาษาไทย จดัเก็บไวที่ชั้น 3 อาคารเดิมใกลกับ
     วารสารภาษาตางประเทศรายชื่อ Q-Z



         เอกสารประเภทจุลสาร รายงานการศึกษาดูงาน
และ Reprint จัดเก็บไวที่ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก    หนาหอง
วารสาร โดยจัดเรียงตามเลขทะเบียนของจุลสารนั้น
จากเลขนอยไปมาก คือ จ001 หรือ P001 เปนตนไป

 การคนวารสารและเอกสาร

      วารสารภาษาตางประเทศ ควรสืบคนบรรณานุ-

     วารสารอิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบชื่อวารสาร
 จากฐานขอมูลตาง ๆ ดังไดกลาวมาแลว หากวารสาร
 ชือ่ใดตองใช Username/Password ควรตรวจสอบจาก
ระบบ Intranet หรือติดตอกับบรรณารักษหรือเจาหนาที่
หองสมุดที่หองวารสารในชวงเวลาราชการ โทร 3150
       วารสารภาษาไทย  ควรคนเรื่องที่ตองการจาก
  ฐานขอมูลดรรชนีวารสาร (IND) หรือฐานบทความ
  วจิยัในวารสาร (JRES) พรอมสาระสังเขป ในเมนู

    

บริการวารสารและเอกสาร

กรมจากฐานขอมูล PubMed หรือ MEDLINE  กอน จึง
คนหาตัวเลมในหองสมุด โดยการตรวจสอบรายชื่อวารสาร
ทีห่องสมุดฯ มีจาก Journal List หรือ Jo
ในหนา Home Page ของหองสมุดฯ ก็ได

  WebSIS และ WebOPAC กอนคนหาตัวเลมวารสาร
  ตอไป
urnal Link   


         จลุสารและเอกสาร ขณะนี้หนวยวารสารและ
  เอกสารอยูในระหวางจัดทํ าฐานขอมูล DOC ในระบบ
  WebSIS ของหองสมุดฯ
         ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช
  หรอืการคนวารสาร โปรดติดตอที่โทร. 3150
  หนวยวารสารและเอกสาร หรือ 3983 หนวยบริการ

  มีนาคม 2547                                                   ML-13/47

หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท :                                               0 4336 3150
โทรสาร :                                                0 4320 2474
E-mail :                                         library@md.kku.ac.th
Web Site :                        http://library.md.kku.ac.th        
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